TØMRER

At være tømrer

er et spændende job, hvor du er med til at skabe noget, og hvor du
kan se resultatet af dit arbejde.
Tømreren bygger huse og arbejder under opførelsen af større byggerier. Tømreren bygger også om og renoverer - hjemme på værkstedet, ude hos en kunde eller på en byggeplads.
Ansættelse sker typisk i tømrervirksomheder og hos entreprenører.
Beskæftigelsesmulighederne er gode, og mange starter selvstændig virksomhed.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■ Tømrer: 3 år - 3 år 6 mdr.
■ Gulvlægger: 3 år - 3 år 6 mdr.
■ Tækkemand: 3 år - 3 år 6 mdr.

Praktikplads

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Benny Hansen ,
40 220 203, beh@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook. Der er mulighed for skolepraktik på CELF.

Kan jeg læse videre?

Ja det kan du. Du kan bl.a. læse til byggetekniker, energiteknolog
og professionsbachelor i bygningskonstruktion. Supplerer du med
adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør. Med en EUX-tømrer har du endnu
flere muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Krav til dig

Du skal have en god fysik, uden at du behøver at være superstærk.
Du skal have lyst til at arbejde udendørs, og du skal ikke have højdeskræk. Det hører med til jobbet at være serviceminded.

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk.

Ind på uddannelsen

Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.

Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Under 25 år:
Her skal du vælge træfagenes byggeuddannelse.

Du kan starte to gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Nykøbing F. og Nakskov

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Under 25 år

Daniel Eskerod, 22 år fra Marielyst

”

”Jeg elsker at bygge noget op fra grunden - og se resultatet bagefter.”
Om et år kan Daniel kalde sig udlært tømrer. Daniel er glad for, at
han lige netop valgte at blive tømrer, fordi det er en allround uddannelse, hvor du lærer at bygge helt fra grunden af.

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens længde ialt: 4 år - 4 år og 6 mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
■ Matematik på F-niveau

Mød Daniel:

■ Teknologi på F-niveau

Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

EUX

Du har også mulighed for at gennemføre tømreruddannelsen som EUX, hvilket vil sige, at du opnår gymnasialt niveau,
mens du gennemfører tømreruddannelsen.
EUX-tømrer varer i alt 4 år og 2 mdr. - 4 år 3 mdr. inkl. grundforløbet, og du må regne med at skulle bruge ekstra tid på at
forberede dig til undervisningen.

Daniel fortæller:
”Du skal kunne se tingene for dig, hvordan de er bygget op.
Som tømrer arbejder du meget udenfor, så du skal ikke ha’ noget
imod regnvejr. Og så skader det ikke at have en god udstråling og
at være høflig, når man er ude hos kunder.
Man kan blive alt, hvad man vil, du skal blot stræbe efter det.
Jeg kan bygge mit eget hus, når den dag kommer.”
Hvordan er det at gå på CELF?
”Lærerne er flinke og har humor. Vi har godt kammeratskab, vi
hjælper hinanden og sammenholdet er kanon. Det gør dagene
nemmere at komme igennem. Fagligt engelsk er specielt, man
starter forfra med fagudtryk”.
Hvad med fremtiden?
”Jeg tager til Norge i et halvt år, når jeg er færdig, og hvis jeg kan li’
det, tager jeg et halvt år mere. Så købe hus, arbejde nogle år som
svend for at få erfaring og måske læse videre til bygningsingeniør
eller bygningskonstruktør”.

”
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Overgangskrav til EUX: Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C,
Matematik C, Fysik C, Teknologi C.
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